
 
ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 30 เมตร x 40 เมตร 

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 …………………………………………………………………………………………………………………  
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า             
จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะท าการจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          
(e-bidding) ราคากลาง ๑๓,๗๑๙,๐๐๘.๐๘ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดบาทแปดสตางค์)        
ซึ่งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่
รายละเอียดสาระส าคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของงานดังกล่าว               
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ความเป็นมา   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม 2551 ท าการจัดการเรียน       
การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีอาคารเรียนและ
อาคารปฏิบัติการจ านวน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์จ านวน 1 หลัง ซึ่งอาคารแฟลต วิทยาลัยฯยังไม่เคยได้รับ
จัดสรร ปัจจุบันบ้านพักครูมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการตากฟ้าได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจ านวน 
๑๒,๖๔๑,๘๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการก่อสร้างอาคารแฟลต แบบเลขที่ ๕๐A1๙ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือใช้พักอาศัยส าหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา ทดแทนบ้านพักครูที่ช ารุด ทรุดโทรมเสื่อมสภาพ 
และท าให้วิทยาลัยฯมีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ส าหรับ ครู บุคคลากรทางการศึกษา 
 
3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย   
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซื้อผู้ทิ้งและได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล          
ที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นั้นด้วย 
 3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 



 
 3.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืนที่เข้า
ยื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่
เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ              
งานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเดียววงเงินไม่น้อยกว่า 
2,011,075 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ   
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของ
รัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้าเชื่อถือ โดยต้องแนบส าเนาสัญญาและ /
หรือ หนังสือรับรองผลงานเสนอพร้อมการยื่นเสนอราคา 
 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic                                      
Government Procurement :e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก าหนด 
 3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 
4. แบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือรายละเอียดและขอบเขตของงาน 
 4.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
   4.1.1 ลักษณะอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย ๔ ชั้น จัดด าเนินการก่อสร้างอาคารแฟลตตามแบบ 
เลขที่ ๕๐A๑๙ จ านวน 1 หลัง เพ่ือใช้ในการพักอาศัยส าหรับครู บุลากรทางการศึกษา  
  4.1.2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
   งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน              
- ติดตั้งปา้ยโครงการ,จัดท าแผนปฏิบัติงานก่อสรา้ง จัดท าห้องท างานให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ 
- เจาะส ารวจชั้นดิน ส่งผลการเจาะส ารวจชั้นดิน ปักหมุดวางผังอาคารแล้วเสร็จ 
- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายงานการตอกเสาเข็ม( Pile Driving Record) 
- และรับรองการรับน้ าหนักของเสาเข็ม เทคอนกรตีหยาบฐานราก ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน 
    
   งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                                
- หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอมอ่ ค.ส. ล. และกลบดินฐานรากแล้วเสร็จ 
- หลอ่คอนกรีตบันได ค.ส.ล. ST2 ขึ้นข้ันที่ 1 หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 
- หล่อคอนกรีตพ้ืน ค.ส.ล. พื้น s1 ร2 ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 
- วางพ้ืนส าเร็จรูปและเทคอนกรตีทับหน้าพ้ืนส าเร็จปูขชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 
- วาง Sleeve ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ าทิง้ น้ าเสีย น้ าดี ห้องน้ าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ  

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน 
   



 
   งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 6.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน            
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 
- หลอ่คอนกรีตคาน ค.ส.ล หล่อคอนกรีตพ้ืน ค.ส.ล s1 s2 ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. st1 ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 
- วางพ้ืนส าเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพ้ืนส าเร็จรปู ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 
- วาง Sleeve ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ าทิง้ น้ าเสีย น้ าดีห้องน้ าชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ    

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน 
 
   งวดที่ 4 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 8.00 ของค่าจา้ง เมือ่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ปั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. หล่อคอนกรีตพ้ืน ค.ส.ล s1 s2 ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. st ขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 
- วางพ้ืนส าเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพ้ืนส าเร็จรูป ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 
- วาง Sleeve ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าดีห้องน้ าชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหนต่างพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น 1 แล้วเสร็จ 
  (ยกเว้นช่องท่อระบายน้ า)    

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน 
 
   งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 9.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง          
จะจา่ยให้เมือ่ผู้รับจ้าง 
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. หล่อคอนกรีตพ้ืน ค.ส.ล. s1 s2 ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. st1 ขึ้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
- วางพ้ืนส าเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหนา้พ้ืนส าเร็จปูชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
- วาง Sleeve ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้ าทิ้ง น้ าเสีย น้ าดีห้องน้ าชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ 
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น 2 แล้วเสร็จ 
(ยกเว้นช่องท่อระบายน้ า) 

    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน 
 

   งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ 11.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง        
จะจ่ายให้เมือ่ผู้รับจ้าง 
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชัน้ที่ 4 แล้วเสร็จ 
- หล่อคอนกรีตดาน ค.ส.ล. หล่อคอนกรีตพ้ืน ค.ส.ล. s3 ชัน้หลังคา แล้วเสร็จ 
- หล่อคอนกรีตผนังระเบียง ค.ส.ล. ผ1 ชั้น 1 - 4 แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งอกไก่เหล็ก จนัทันเหล็ก และแปเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ทาสีกันสนิมและสีน้ ามันโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- หลอ่คอนกรีตผนัง ค.ส.ล. ผ1 หล่อคอนกรีตปีกนก ค.ส.ล. ปิดลอนหลังคา ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 
- มุงกระเบื้องหลังคา ติดตั้งไม้เชิงชาย ไม้ปิดลอนหลังคา ติดตั้งรางระบายน้ าสแตนเลสแล้วเสร็จ 
- ตกแต่งผิวพ้ืนผิวขัดเรยีบผสมน้ ายากันซึม พ2 ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น3 แล้วเสร็จ 
(ยกเว้นช่องท่อระมายน้ า) 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน 



   งวดที่ 7 เป็นเงินร้อยละ 11.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง        
จะจ่ายให้เมือ่ผู้รับจ้าง 
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหนา้ต่างพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น4 แล้วเสร็จ 
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้ งวงกบประตูพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ช่องท่อระบายน้ า                

ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ฉาบปูนผนังภายใน ผนังภายนอกอาคาร ฉาบปูนโครงสร้างอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ตกแต่งกรผุิวผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบ ผ3 แล้วเสร็จ 
- ตกแต่งผิวพ้ืนกระเบื้องดินเผาเคลือบ พ4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- เทคอนกรีตเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งเดินระบบทอ่โสโครก ท่อน้ าทิ้ง ท่ออากาศ ท่อประปาภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน 
 
   งวดที่  8 เป็นเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง       
จะจ่ายให้เมือ่ผู้รับจ้าง 
- ติดต้ังฝ้าเพดานชายคาภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดมีฟอล์ยชั้นบนสุดภายในอาคาร แล้วเสร็จ 
- เดินสายไฟฟ้าป้อนดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และเต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- เดินสายสัญญาณทีวี ป้อนเต้ารับทีวี แล้วเสร็จ 
- ปูกระเบื้องเคานเ์ตอร์ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ตกแต่งผิวพ้ืนปูแผ่นหินขัดส าเร็จรูป ภายในห้องและระเบียงด้านหลังแล้วเสร็จ 
- ตกแต่ง ติดต้ังบัวเชิงผนังหินขัดส าเร็จรูป ภายในห้องและระเบียงด้านหลังแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งราวบันไดเหล็ก ติดตั้งราวเหล็กชั้น1 - ชั้น4 และราวกันตกเหล็กชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งตกแต่งผนังกันห้อง ผ4 แล้วเสร็จ 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน 
    
   งวดที่  9 เป็นเงินร้อยละ 14.00 ของค่าจ้างเหมตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง        
จะจา่ยให้เมือ่ผู้รับจ้าง ได้ท าการก่อสร้างดังนี ้
- เทคอนกรีตพ้ืน พ1 และตกแต่งผิวพ้ืนผิวขดัเรียบ พ1 พ้ืนชั้นล่างแล้วเสร็จ 
- ก่อสร้างบ่อพักน้ า ค.ส.ล และท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ชั้นล่างแล้วเสร็จ 
- ตกแต่งผิวพ้ืนปูแผ่นหินขัดส าเรจ็รูป พ3 ระบียงทางเดินหน้าหอ้งและโถงหน้าบันไดแล้วเสร็จ 
- ตกแต่ง ติดตั้งบัวเชิงผนังหินขัดส าเร็จรปูระเบียงทางเดินหน้าห้องและโถงหนา้บันไดแล้วเสร็จ 
- ตกแต่งผิวพ้ืนชานพักบันได ขั้นบันไดผิวพ้ืนหินขัด จมูกบันได บัวเชิงผนังบันไดแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ า ห้องส้วมแล้วเสร็จ 
- ติดตั้ง ตกแต่งฝ้าเพดานห้องน้ า แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า(ตู้ MDB และแผงสวิทช์ LP-1L1-4L1) แล้วเสร็จ (ยกเว้นเซอร์กิตเบรกเกอร์) 
- ติดต้ังเมนมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้าหอ้งพักแล้วเสร็จ 
- เดินสายไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมไฟฟ้าและแผงสวิทช์แล้วเสร็จ 
- ติดต้ังบานประต ูหนา้ต่าง พร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง กระจก เหล็กตัด แล้วเสร็จ 
- ติดต้ังถังเก็บน้ าแบบฝังดิน ถังเก็บน้ าชั้นบนหลังคาแล้วเสร็จ 
- ติดต้ังบ่อเกรอะ บ่อซึม แล้วเสร็จ 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน 
 
 



 
   งวดที่  10 เป็นงินร้อยละ 19.00 ของค่าจ้างเหมาตามตกลงท าสัญญาว่าจ้าง        
จะจา่ยให้เมือ่ผู้รับจ้าง 
- ติดต้ังเครื่องปั๊มน้ า พร้อมตู้ควบคุมระบบน้ า ติดต้ังระบบสุขาภิบาลทัง้หมดแล้วเสร็จ 
- ติดต้ังเซอร์กิตเบรกเกอร์ ดวงโดมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับทีวีพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งถังดับเพลิง แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งแผงกันแดดเกล็ดอลูมิเนียมเคลือบสี แล้วเสร็จ 
- ทาสีตกแต่งแส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ 
- ท าการทดสอบงานระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
- ท าการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกด้อง คบถว้นตามรูปแบบรายการก่อสร้าง 
และสัญญาทุกประกร รมทั้งท าสถานที่ก่อต่างให้สะอาดเรียบร้อย 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน 
หมายเหตุ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 345 วัน 
5. การเสนอราคาและก าหนดส่งมอบ 
 5.1 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๔๕ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ 
 5.2 ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากวิทยาลัยฯให้เริ่มท างาน 
   
6.  งบประมาณ 
 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 256๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๔๑,๘๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  
7. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้รับจ้างต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถัด
จากวันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้าได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ทั้งนี้หากเกิดความช ารุดบกจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
8. การท าสัญญา 
 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องท าสัญญากับวิทยาลัยเทคโนโลยีละการจัดการตากฟ้าภายใน 7 วัน        
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง     
ที่เสนอราคาได ้
 
9. อัตราค่าปรับ 
 9.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 5.2 และวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้ายังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการตากฟ้าในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาจ้างต่อวัน 
 92 ห้ามไม่ให้ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
เว้นแต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้าแล้ว หากผู้รับจ้างฝ่า
ฝืนจะต้องเสียค่าปรับให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้าในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงาน    
ที่จ้างช่วงตามสัญญา 
 
 



10. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 
 10.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้าจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑร์าคา 
 10.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า           
จะพิจารณาจากราคารวม 
 
11. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ส าหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้สามารถ
สอบถามได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nakhonsawan07@vec.mail.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์       
056-241906 ทั้งนี้ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไข่ในเอกสารประกวด
ราคา 
 
12. การรับฟังความคิดเห็น 
 ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ได้ที่ 
  สถานที่ติดต่อ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า     
  โทรศัพท์  056241906        
  E-Mail  nakhonsawan07@vec.mail.go.th     
 ทั้งนี้ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า ทราบด้วย 
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